
 

 

 

 

3G-varayhteys ja SSL VPN 
 

 

 

 

 

 

 

Entä jos Internet-yhteys katkeaa? 
  

  

  

 Kehitimme yhdessä ZyXEL Finland Oy:n kanssa palomuurituotteen 
jossa 3G-varayhteys käynnistyy automaattisesti jos varsinainen 
Internet-yhteys katkeaa. 
 
Paketoimme samalla tuotteeseen SSL- ja L2TP  VPN:n -
etäyhteyden ja tietoturvallisen WLAN:n vierailijaverkolla.  
 
3G-varayhteys, sisältyy pakettiin optiona 
Palomuuri tarkkailee jatkuvasti laajakaistayhteyden tilaa. Jos 
yhteys ei toimi kytkeytyy 3G-varayhteys automaattisesti päälle. 
Kun laajakaistayhteys palautuu kytkeytyy 3G-yhteys 
automaattisesti pois päältä. 3G-varayhteys on optio jonka asiakas 
voi jättää käyttämättä. 
 
SSL VPN, sisältyy pakettin 
Tietoturvallinen SSL-salattu selaimella avattava etäyhteys 
yrityksesi lähiverkkoon. Etäyhteyttä käyttävään tetokoneseen ei 
tarvitse asentaa ohjelmia. Mahdollisuus räätälöintiin. 
 
L2TP VPN sisältyy pakettiin 
Tietoturvallinen L2TP -salattu resurssien hallinnalla avattava 
etäyhteys yrityksesi lähiverkkoon – näin esim .levyjako avatuu 
myös etänä. Etäyhteyttä käyttävään tetokoneseen ei tarvitse 
asentaa ohjelmia. Mahdollisuus räätälöintiin. 
 
WLAN, sisältyy pakettiin 
Palomuurissa on sisäänrakennettu WLAN tukiasema.  WLAN-
asetuksia kontrolloidaan tietoturvallisesti palomuurisäännöillä.  
Voidaan laajentaa käsittämään useita tukiasemia.  
 
Vierailija WLAN, sisältyy pakettiin 
Vierailijoilla pääsy vain Internettiin; ei yrityksen lähiverkkoon. 

 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  
Palvelu soveltuu 
Erityisesti yrityksille jotka käyttävät web-palveluja. 
Yli 20 hengen yrityksille suosittelemme 
vaihtoehtoa korkeammasta hintaluokasta. 
 
Toimitusaika 
1-5 päivää. Varayhteys ei edellytä kiinteää IP:ä. 
SSL-etäyhteys edellyttää kiinteän IP:n. 
 
Hardware 
ZyWALL USG-20w. Mahdollinen 3G tikku 
veloitetaan erikseen –hintaluokka alle 100€. 
 
Tarvitsetko  3G-varayhteydelle kiinteä IP:n? 
Jos yrityksesi tarvitsee kiinteän IP:n myös 
varayhteydelle ratkaisu on Elisan Yritysinternet ja 
siihen lisäpalveluna saatava 3G-varayhteys. Tässä 
tuotteessa varayhteys saa saman kiinteän IP:n 
kuinka yritysinternetillä muutenkin on. Soveltuu 
esimerkiksi yritykselle joilla on oma 
sähköpostipalvelin. 
 
Ratkaisun hinta (alv. 0%). 
Palomuuripaketti konfiguroituna (3G, SSL VPN ja 
WLAN) yrityksesi lähiverkolle 425 €. 3G-
varayhteys edellyttää SIM-kortin käyttöä. Elisan 
matkakaista alk. 9,95€/kk. 
 
Kuinka tilataan 

Ota yhteys myynti@tukikomppania.fi tai 010 

3965 100 tai 050 5020261.. 
 

“95% yrityksistä 
menettää tuloja jos 
Internetyhteys ei 
toimi” 

Kysely 

 
 

 
SSL VPN –etäyhteys 
toimii kaikkialla. Ei 
tiekoneeseen 
asennettavia ohjelmia. 
 
 
L2TP VPN –etäyhteys 
soveltuu Windows –
tietokoneiden lisäksi 
esim. Apple ja Android 
tableille. 
 
 
Vierailija WLAN on 
eristetty yrityksen 

lähiverkosta. 

 

 

Turvaa yrityksesi Internetyhteydet 3G-varayhteydellä 

  

  

  

 

Yhteistyökumppaneitamme: 
HELSINKI 
www.tukikomppania.fi 
Elimäenkatu 22A, 1. krs 

00510 HELSINKI 
myynti@tukikomppania.fi 

010 3965 105 ja 050 5020 261 
 

JÄRVENPÄÄ 
www.thinkit.fi 
Postikatu 4 

04400 JÄRVENPÄÄ 
info@thinkit.fi 

010 3965 115 ja 050 4363 964  
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